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Grad Rijeka

54.

Na temelju odredbe članka 39. i 40. Zakona o ustanovama^Narodne novine« broj 76/93), članka 26. stavka 1. i
*3, Zakona o kazalištima (»Narodne novine« broj 61/91,50/
95 i 13/97), članka 8. stavka 1. Statuta Hrvatskog narodnog
kazališa Ivana pl. Zajca Rijeka te članka 31. Statuta Grada
Kjjeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije
broj'11/93, 7/94, 16/94, 10/97, 19/97 i 22/97 - pročišćeni
tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na 17. sjednici održa
noj 24. rujna 1998. godine, donijelo je
ODLUKU
o imenovanju intendanta Hrvatskog narodnog kazališta
- J
Ivana pl. Zajca Rijeka
'

Petak, 2. listopada 199$.

;

L

Imenuje se SLOBODAN ŠNAJDER intendantom
Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka, na
vrijeme od četiri godine.
II.
Ova Odluka podnijet će se na potvrdu Ministru kulture.
Klasa: 021-6^/98-01/00166
Ur.broj: 2170/OOMO-00/00-98-2
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55.
Na temelju članka 48. stavka 4. i 5. Zakona o predškol
skom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«, broj 10/97) i
članka 31. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Pri
morsko-goranske županije broj 22/97 — pročišćeni tekst)
Gradsko vijeće Grada Rijeke, na 17. sjednici održanoj 24.
rujna 1998. godine, donijelo je
ODLUKU
o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića
»Rijeka« od roditelja-korisnika usluga
L OPĆA ODREDBA

predškolski odgoj) ostvarivanjem sljedećih programa:
— redovitog programa njege, odgoja, naobrazbe,
zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece pred
školske dobi (u daljnjem tekstu: redoviti programi), "'••
>- programa za darovitu djecu predškolske dobi,
^ programa za djecu predškolske dobi s teškoćama u
razvoju,"'"'", •''.•',
••.'..':••.:.
— programa za djecu pripadnika etničkih i nacionalnih
zajednica ili manjina,
— programa predškole,
"->• programa ranog učenja stranih jezika i drugih pro
grama umjetničkog, kulturnog, vjerskog i športskog sadr
žaja (u daljnjem tekstu: kraći programi).
Članak 3.
Redoviti program predškolskog odgoja, program za.
djecu' predškolske dobi s teškoćama u razvoju i program za
djecu pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili ma
njina ostvaruju se u petodnevnom radnom tjednu kao:
*- 10,5 satni program (cjelodnevni boravak),
— 6 satni program (poludnevni boravak).
Program za darovitu djecu predškolske dobi ostvaruje
se u okviru redovitog programa predškolskog odgoja (cje
lodnevni boravak).
Program predškole organizira se u trajanju i prema
rasporedu utvrđenom Godišnjim planom i programom
Dječjeg vrtića.
Kraći program predškolskog odgoja provodi se u zavi
snosti od interesa roditelja za pojedini program.
III. MJERILA ZA NAPLATU USLUGA
Članak 4.
Za obavljanje usluga programa iz članka 2. ove Od
luke, puna mjesečna cijena izračunava se na osnovi godiš
njeg financijskog plana rashoda odnosnog programa Dječ
jeg vrtića za kalendarsku godinu (bez investicijskog održa
vanja objekata) i procijenjenog prosječnog godišnjeg broja
korisnika usluga Dječjeg vrtića za kalendarsku godinu.
Članak 5.
Ukoliko su sredstva za programe javnih potreba na
području predškolskog odgoja, utvrđenih člankom 50. stav
kom 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, osigu
rana u državnom proračunu, puna cijena usluga programa
iz članka 2. ove Odluke umanjuje se u visini iznosa utvrđe
nih Pravilnikom o načinu raspolaganja sredstvima državnog
proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškol
skog odgoja.

Članak 1.

Članak 6.

Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za naplatu usluga
Dječjeg vrtića »Rijeka« (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić) od
roditelja-korisnika usluga.

Sudjelovanje roditelja-korisnika usluga Dječjeg vrtića,
koji ima prebivalište na području grada Rijeke, u pravilu
iznosi:
a) za cjelodnevni boravak:
— 33% pune mjesečne cijene usluga Dječjeg vrtića
b) za poludnevni boravak:
— 23% pune mjesečne cijene usluga Dječjeg vrtića kada
je organizirana posebna odgojna skupina poludnevnog bo
ravka, •
''-,'•
'"': •"'"• '• -"•-•
:'

II. PROGRAMI DJEČJEG VRTIĆA
Članak 2.
?p|bječji vrtić Obavlja usluge predškolskog odgoja i naomšibe te skrbio djeci predškolske dobi (u daljnjem tekstu:
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— 33% pune mjesečne cijene usluga kada je organiziran
poludnevni boravak djeteta u odgojnoj skupini cjelodnev
nog boravka.
Roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića, koji nema pre
bivalište na području grada Rijeke, plaća punu mjesečnu
cijenu usluga Dječjeg vrtića.
Izuzetno od odredbe prethodnog stavka ovoga članka,
roditelj-korisnik usluga, koji ima prebivalište na području
jedinice lokalne samouprave koja je sklopila Ugovor o
međusobnim pravima i obvezama s Dječjim vrtićem, sudje
luje u cijeni usluga Dječjeg vrtića sukladno odluci predstav
ničkog tijela odnosne jedinice lokalne samouprave.
Članak 7.
Na temelju mjerila utvrđenih ovom Odlukom, Upravno
vijeće Dječjeg vrtića, uz prethodnu suglasnost Poglavarstva
Grada Rijeke, utvrđuje u apsolutnim iznosima mjesečno
sudjelovanje roditelja-korisnika usluga Dječjeg vrtića u
mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića.
Članak 8.
Mjesečno sudjelovanje roditelja-korisnika usluga s pre
bivalištem na području grada Rijeke u punoj mjesečnoj
cijeni usluga Dječjeg vrtića, utvrđenoj u smislu članka 6.
ove Odluke, smanjuje se kako slijedi:
— roditelju-korisniku usluga, koji koristi prava iz soci
jalne skrbi, sukladno Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene
novine« Primorsko-goranske županije broj 1/98),
— za dane kada dijete odsustvuje iz Dječjeg vrtića zbog
bolesti, o čemu roditelj-korisnik usluga dostavlja liječničku
potvrdu, iznos dnevnog sudjelovanja u mjesečnoj cijeni
usluga Dječjeg vrtića smanjuje se za 20%.
Roditelj-korisnik usluge programa za djecu s teškoćama
u razvoju i usluge programa predškole oslobađa se u potpu
nosti sudjelovanja u cijeni usluga Dječjeg vrtića.
IV. NAČIN UPLATE USLUGA
Članak 9.
Roditelj-korisnik usluga uplaćuje cijenu usluga Dječjeg
vrtića na žiro-račun Dječjeg vrtića.
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Članak 10.

Dječji vrtić obračunava sudjelovanje roditelja-korisnika
usluga Dječjeg vrtića u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječ
jeg vrtića na temelju mjesečnih očevidnika o prisustvu djece
u Dječjem vrtiću.
Na temelju obračuna iz prethodnog stavka ovog članka
Pječji vrtić dostavlja račun svakom roditelju-korisniku
usluga najkasnije do 10-tog dana u tekućem mjesecu za
prethodni mjesec.
Roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića dužan je platiti
sudjelovanje u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića
na temelju računa iz prethodnog stavka ovoga članka naj
kasnije u roku od 8 dana od dana primitka računa.
Članak 11.
Prilikom upisa djeteta u Dječji vrtić, roditelj je dužan
uplatiti Dječjem vrtiću beskamatni predujam u visini iznosa
sudjelovanja roditelja-korisnika usluga Dječjeg vrtića u pu
noj mjesečnoj cijeni usluga.
Uplaćeni predujam iz prethodnog stavka ovoga članka
obračunava se zadnjim obračunom sudjelovanja roditeljakorisnika usluga u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg
vrtića prilikom ispisa djeteta iz Dječjeg vrtića.
V. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske župa
nije i na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.
Klasa: 021-06/98-01/00169
Ur. br: 2170/001-00/00-98-2
Rijeka, 24. rujna 1998.
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B

